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 التحرش

 
الحالة  ،ألصل، السناالعقيدة/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية، العرق، التوجه الجنسي، إعاقة ذهنية أو جسدية، اللون، الموطن األصلي، ق، لعرس اساأعلى التحرش لن يسمح ب

قبل أية قوانين أو تنظيمات فيدرالية،  اإلجتماعية، وضع التشرد، االحتياج الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو أي اعتبار آخر والذي يعد محظوراً من

ء عضاأم من هغير، ولعامةالين ارس مع مدت لتي تعاقداف ارطألوافين ظلموب والطالامن جميع  يميةقوانين الوالية أو القوانين المحلية في مدارس لين العامة. تتوقع المنطقة التعل

 ف.إلنصاوالمجاملة ب امن با، مةاكرام وباحترس لناامعاملة جميع وبطريقة مناسبة  وافيتصرأن سي رلمدالمجتمع ا

إجراء أو لعمل ء انهاإلى إقد تصل ، يبيةدتأاءات إلجرض سيتعري لجسدأو اللفظي ش التحرل اشكاأشكل من أي في رك شاقد  ، لمناسبةت التحرياابعد ، ويثبت أنهشخص أي 

 يجبت لمضايقاض نها قد تعرأو أنه االب يعتقد أي ط .الفصل أو أي عقوبات أخرى /دلطراتأدييبي مناسب، بما يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر، التأنيب، اإليقاف المؤقت، 

 كتابي.أو بشكل شخصي ى تقديم شكو أو /وبه ق لمسألة مع شخص بالغ موثوا هذهفي مناقشة دد ال يترأن 

 

 سياسة التحرش الجنسي أدناه بالنسبة لإلجراءات اإلبالغ والتحقيق. /IXيرجى الرجوع إلى سياسة عدم التمييز ومكافحة التحرش وإلى الباب 

 

 التحرش الجنسي

 
لطالب في اشخص قد يتفاعل معه أي من  بها، مطالبات لخدمات جنسية، أو أي سلوك لفظي أو جسدي آخر له طبيعة جنسيةب غير مرغو يةجنس مقدماتو هلجنسي ش التحرا

هو خلق بيئة مسيئة، عدائية  إنه سلوك لفظي، جسدي أو بصري حيث يكون الغرض منه أو التأثير الخاص به سة.رلمداا هلتي ترعااألنشطة افي أو سة رلمدالتعليم في اتلقي ق سيا

 أو ترهيبية. بعض األمثلة مثل:

 

 أو ضمني.قبول مثل ذلك السلوك أو الخضوع له بند تعليمي، سواًء بشكل واضح جعل  .1

 استخدام رد فعل الفرد لمثل ذلك السلوك كقاعدة أساسية لقرارات تعليمية، تأديبية، أو قرارات أخرى تؤثر على الطالب. .2

 تداخل مع تعليم الطالب أو مشاركته في األنشطة خارج المناهج الدراسية.مثل ذلك السلوك ي .3

 يخلق السلوك بيئة عمل أو دراسة ترهيبية، عدائية أو مسيئة. .4

 

ربما تتضمن أيضاُ السلوكيات األخرى ذات التوجه الجنسي، سواًء كانت عن عمد أو ال، والتي يعد التعريف القانوني للتحرش الجنسي عام وشامل وباإلضافة إلى األمثلة السابقة، 

فإن العنف الجنسي المرتكب ضد إرادة تعد غير مرحب بها ولها تأثير خاص بخلق بيئة تتسم بالعدوانية، اإلساءة، الترهيب، أو اإلهانة للطالب التحرش الجنسي. عالوة على ذلك، 

يشمل اإلغتصاب، يكون الشخص غير قادر على تقديم موافقته عليه )مثالً، بسبب عمر الطالب، استخدام المواد المخدرة أو الكحولية، أو إعاقة ذهنية(، بما  شخص ما أو حيث

 اإليذاء الجنسي، اإلعتداء الجنسي واإلكراه الجنسي كلها أشكال من التحرش الجنسي.

 

فظي )تعليقات مهينة، مزحات أو مالحظات ازدرائية، أسئلة لها طبيعة جنسية(، تحرش جسدي )تالمس غير ضروري أو مهين( ربما تتضمن حاالت التحرش الجنسي تحرش ل

 ملصقات، بطاقات، رسوم كرتونية، رسم جرافيتي، رسومات، مظاهر أو هيئات مسيئة(.أو تحرش بصري )

 

يعد محدوداً وال يغطي جميع السلوكيات التي تصل إلى تحرشات  IXيعتبر "تحرش جنسي" تحت الباب يحظر التحرش الجنسي، لكن السلوك الذي  IXيرجى مالحظة أن الباب 

في جميع اإلدعاءات الخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى  LPSجنسية تحت سياسة المدرسة، وتحت القوانين األخرى الفيدرالية والتابعة للوالية. ولتلك األسباب، سوف تحقق 

بتطبيق إجراء  LPSمع بقاء تضمنه لتحرش جنسي، ستقوم  IXاسة التحرش الجنسي التابع لها، وفي حالة ثبوت وقوع السلوك المزعوم خارج نطاق الباب سي /IXمع الباب 

 إصالحي و/ أو تأديبي مناسب.

 

، ستقوم المنطقة التعليمية بتناول ومعالجة السلوك بموجب سياستها IXبالنسبة لجميع سلوكيات التحرش األخرى، والتي تشمل سلوكيات التحرش الغير مغطاة من قبل الباب 

سوف يبذل كل جهد ممكن لحماية الخاصة بعدم التمييز ومناهضة التحرش. في جميع األحوال، سيتم الحفاظ على درجات عالية من السرية والكتمان من قبل السلطات المدرسية. 

 والبت في الحادثة.لطالب والموظفين أثناء التحقيق الشخص المدعى بكونه الضحية، صاحب الشكوى، ا

 

 البطلجنسي من قبل ش التحرا

 

التابع لمدارس لين العامة  IXلمنسق شؤون الباب دث لحاا باإلبالغ عنأن يقوم خر آالب طجنسي من قبل ش ضحية لتحر ننها كاأ /نهأالب يشعر ي طيجب على أ

 المدون اسمها أدناه، أو من ينوب عنها:

 

  Charles Galloالموظف المسئول عن اإلمتثال ، 

 المكاتب اإلدارية لمدارس لين العامة  

  100 Bennet Street 

  Lynn, MA 01905 

  781-477-7220 

  GalloC@LynnSchools.org 

 

إلطمئنان عند السعي ااإلبالغ عن التحرش المزعوم ألي موظف بالمنطقة التعليمية. يجب أن يشعر الطالب بال تتضمن هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على 

ت إلى منسق شؤون لطلب المساعدة من شخص كبير مسئول. يجب على أي فرد من الموظفين أن يقوم باإلبالغ عن الحادثة على الفور عند تلقيه لمثل تلك المعلوما

 .IXالباب 
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ش لتحرما طالب سياسة التحرش الجنسي التابع للمنطقة التعليمية. في حالة ثبوت تعرض  /IXمع الباب  بما يتماشىسوف يتم التحقيق في كل الحوادث المبلغ عنها 

ً للباب  خرآالب طمن قبل جنسي  ً لسياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش فسوف يتعرض الطالب سياسة التحرش الجنسي للمنطقة التعليمية أو  /IXاختراقا اختراقا

حو المحدد من قبل المسيء لإلجراء التأديبي المناسب، والذي يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر، التأنيب، اإليقاف المؤقت، الفصل أو أي عقوبات أخرى على الن

 إدارة المدرسة، مع خضوعه للمتطلبات اإلجرائية المطبقة.

 

 لجنسي من قبل بالغش التحرا

 

التابع لمدارس لين العامة المدون  IXلمنسق شؤون الباب دث لحاا أن يقوم باإلبالغ عن فرد كبيرجنسي من قبل ش ضحية لتحر ننها كاأ /نهأالب يشعر ي طيجب على أ

 اسمها أدناه، أو من ينوب عنها:

 

  Charles Galloالموظف المسئول عن اإلمتثال ، 

 المكاتب اإلدارية لمدارس لين العامة  

  100 Bennet Street 

  Lynn, MA 01905 

  781-477-7220 

  GalloC@LynnSchools.org 

 

لتعليمية. يجب أن يشعر الطالب باإلطمئنان عند السعي ال تتضمن هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على اإلبالغ عن التحرش المزعوم ألي موظف بالمنطقة ا

ت إلى منسق شؤون لطلب المساعدة من شخص كبير مسئول. يجب على أي فرد من الموظفين أن يقوم باإلبالغ عن الحادثة على الفور عند تلقيه لمثل تلك المعلوما

 .IXالباب 

 

ش لتحرما طالب سياسة التحرش الجنسي التابع للمنطقة التعليمية. في حالة ثبوت تعرض  /IXع الباب مسوف يتم التحقيق في كل الحوادث المبلغ عنها بما يتماشى 

سياسة التحرش الجنسي للمنطقة التعليمية أو اختراقاً لسياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش فسوف يتم اتخاذ إجراء تأديبي  /IXاختراقاً للباب  فرد كبيرمن قبل جنسي 

 الفرد الكبير.صارم اتجاه 

 

ءة سان إلوالية بشأا التنظيمية ئحالمكلفين( للوالصحفيين اكذلك )في ظروف معينة، ربما يتضمن التحرش/ العنف الجنسي إيذاًء جنسياً. يجب أن يمتثل موظفي المدرسة 

مع  لجنسيش التحراير عن رلتقااعن كافة ب جل مكتوبسظ الحتفاواير رلتقااعن جمع ل لمسئواو هسة رلمدامدير ، سةرلمدى اعلى مستو. لفاطألا إهمال /معاملة

منسق شؤون الباب لى ة إمباشرى لشكوم اتقدأن فيجب ، سةرلمداضد مدير ى لشكواكانت . إذا بجميع التقارير الخاصة بالتحرش الجنسي IXإخطار منسق شؤون الباب 

IX ارسلمداعلى م لعاف المشرالى إرا عنها فوغ إلبالاسة يجب رلمدافي ظلتي تشمل موءات اعادالا. جميع. 

 

 عدم التمييزإشعار 
 

، العقيدة/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية، األصل، التوجه الجنسي، اإلعاقة الذهنية أو ألصلىوطن الما، ونللا، رقلعس اساأعلى ز لتمييدم اة علعاما لينمن سياسة مدارس 

، حالة التشرد، اإلحتياج الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو أي اعتبار آخر يعد غير قانوني بموجب أي إلجتماعيةالحالة االجسدية، العمر، النسب، 

من التعديالت على قانون  IX، الباب 1964من قانون الحقوق المدنية لعام  VIIوالباب  VIقوانين فيدرالية، تابعة للوالية أو قوانين أو لوائح تنظيمية محلية، بما يشمل الباب 

، قانون ماساتشوستس 76:5، قانون التمييز العمري بالتوظيف، وقانون ماساتشوستس العام الفصل 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504، القسم 1972الحقوق المدنية بعام 

 151العام، الفصل 

لمدارس لين العامة، أو إلى مساعد سكرتارية الحقوق المدنية،  IXة ضد التمييز إلى منسق شؤون الباب يمكن إحالة اإلستقصاءات المتعلقة بتطبيق سياسة مدارس لين العام

 Post 5، أو المسئول اإلقليمي، وزارة التعليم بالواليات المتحدة األمريكية، مكتب الحقوق المدنية، 20202وزارة التعليم بالواليات المتحدة األمريكية، واشنطن العاصمة، 

Office Square, Boston, Massachusetts 02109:هاتف ، 

، Charles Galloالتابع لمدارس لين العامة هي  IX. منسق شؤون الباب OCR.Boston@ed.gov(، بريد الكتروني: 617) 289-0150(، فاكس: 617) 0011-289

 كاتب اإلدارية بمدارس لين العامة،الموظف المسئول عن اإلمتثال، الم

Bennet Street, Lynn, MA 01905 100 ،7220-477-781 ،GalloC@LynnSchools.org . 

 إلجراءات رفع البالغات والتظلم، يرجى الرجوع إلى سياسة عدم التمييز ومناهضة التحرش أدناه.

 

 ومناهضة التحرش يزعدم التميسياسة 

 

/ الديانة، النوع، الهوية الجنسية، األصل، تتعهد مدارس لين العامة بالمحافظة على بيئة دراسية خالية من التمييز و/ أو التحرش بناًء على العرق، اللون، الموطن األصلي، العقيدة

إلحتياج الخاص، مدى إجادة اللغة اإلنجليزية أو اإلنجاز األكاديمي أو أي اعتبار التوجه الجنسي، اإلعاقة الذهنية أو الجسدية، العمر، النسب، الحالة اإلجتماعية، حالة التشرد، ا

، الباب 1964من قانون الحقوق المدنية لعام  VIIوالباب  VIآخر يعد غير قانوني بموجب أي قوانين فيدرالية، تابعة للوالية أو قوانين أو لوائح تنظيمية محلية، بما يشمل الباب 

IX قانون التمييز العمري بالتوظيف، وقانون ماساتشوستس العام الفصل 1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504، القسم 1972لى قانون الحقوق المدنية بعام من التعديالت ع ،

، الطالب، جهات اإلمداد، واألفراد . يعتبر التمييز و/ أو التحرش من قبل المدراء، الموظفين المعتمدين وموظفي الدعم151C، قانون ماساتشوستس العام، الفصل 76:5

ب أن يتصرفوا بشكل الئق، اآلخرين في المدرسة أو في أحداث تحت رعاية المدرسة غير قانوني ومحظور بشكل قاطع. تشترط مدارس لين العامة على جميع الموظفين والطال

 وباحترام مع زمالئهم من الموظفين، الطالب، وجميع أفراد المجتمع المدرسي.  
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 تعريف التحرش

لتدخل غير مبرر مع تعليم أو ، يعتبر التحرش بأي درجة أو صورة، شكل من أشكال التمييز. يُعرف التمييز بأنه مقدمات، طلبات أو سلوكيات لها غرض أو تأثير بشكل عام

صر رسائل مثل المناداة، اإلغاظة، وظيفة فرد ما من خالل خلق بيئة تعليمية أو مهنية ترهيبية، عدائية، مهينة، مسيئة، أو غير آمنة. يتضمن التحرش ولكن ليس على سبيل الح

؛ المالحظات أو الرسومات الكرتونية)جرافيتي(؛  على الجدران رسمال ؛الممتلكات األخرىالمالبس أو  شدنكات، شائعات، تعليقات، تلميحات، أو مالحظات ازدرائية أخرى؛ 

؛ إزعاج ذهني، عاطفي أو جسدي، باإلضافة إلى تهديدات الضرر، أو لحرج، اقد تثير الشعور بعدم الراحةأي كلمات أو أفعال  ؛به للشخص أو مالبسهاللمس غير المرحب 

؛ عرض صور أو رموز وإيصالها بأي طريقة، قد تتضمن لفظياً، تحريرياً، أو الكترونياً عن طريق اإلنترنت، الهواتف ة العملرسة أو بيئسالمة الشخص أو المركز بالمدل

 أي اعتبار يعد غير قانوني من قبل أي قانون أو تنظيم ساٍر.الخلوية، الرسائل النصية أو بأي طريقة أخرى، تظهر عدم احترام لآلخرين بناًء على 

سلوكهم في  واجميع أعضاء مجتمع مدارس لين يقيميجب على لسلوك الذي يمثل تحرش على أساس غير مسموح به. ومع ذلك، عن القائمة السابقة هي إلعطاء أمثلة واقعية ا

 ً فهذا السلوك يجب اعتباره تحرش للتحرش، التعريفات التالية إحدى ولكنه يندرج تحت  ،ضوء التعريفات التالية للصور المختلفة للتحرش. إذا لم يتم إدراج سلوك معين سابقا

 وسلوك محظور.

ا سلوك مقبول قد ينظر إليه من بموجب القانون، السلوك الذي يمثل تحرشاً يتم تحديده من منظور شخص عاقل بناًء على السمات المبني عليها التحرش. فقد ما يعتقده شخص م

ألفراد اآلخرين لكلماتهم وأفعالهم. من المهم أيضاً بالنسبة الناحية المنطقية لشخص آخر على أنه تحرش. لذا، يجب على يفكر األفراد أن يدرسوا الطريقة التي قد ينظر بها ا

 لألفراد أن يوضحوا لالخرين حينما يكون سلوك ما بعينه غير مرحب به، يتسم بالترهيب، العدائية أو اإلساءة. 

نسي مقدمات جنسية غير مرحب بها، طلبات لخدمات جنسية، تحظر جميع أنواع التحرش، يتطلب التحرش الجنسي انتباهاً خاصاً. يتضمن التحرش الجبينما  التحرش الجنسي. 

 و/ أو سلوك جسدي أو لفظي آخر له طبيعة جنسية على الطريقة التي تم وصفها تحت عنوان التحرش الجنسي في هذا الكتيب.

IV. أشكال التحرش 

 :يتضمن ولكن ليس على سبيل الحصر الجنس /التحرش الجنسي .أ

  ؛المرحب بهاإليذاء اللفظي غير أو التحرش 

 ؛ه لنشاط جنسيب المرحبلضغط غير ا 

 غير االتصال المعقول مرحب بها، والذي يعد بشكل غير مالئم أو بدوافع جنسية غير ، أو أي اتصال جنسي آخر القرص، التربيت، اللمس

 ؛لألشخاص أو الممتلكاتضرر الجسدي أو أي موظف آخر بالمدرسة لتجنب ال ،اإلداريين ،والضروري الذي يربط الطلبة بالمدرسين

  حالة التعليمية التهديدات ضمنية أو صريحة بشأن ، التي ترافقها في ذلك طلبات الخدمات الجنسية بما ،هب المرحبالسلوك أو الكالم الجنسي غير

 للفرد؛ الة العملأو ح

  وعود ضمنية أو صريحة بمعاملة أفضل بخصوص اهرافق، التي تفي ذلك طلبات الخدمات الجنسية ه بماب المرحبالسلوك أو الكالم الجنسي غير 

 للفرد؛ الحالة التعليمية أو حالة العمل

  ه الموجه لجنس معين )ذكر أو أنثى(.ب المرحبالسلوك أو الكالم غير 

 .أو النوع حدث بين أفراد من نفس الجنسيقد  ذيكما هو موضح أعاله وال السلوك المحظور التحرش الجنسي/ الجنس شمليكن أن يم

يعد محدوداً وال يغطي جميع السلوكيات التي تصل  IXيحظر التحرش الجنسي، لكن السلوك الذي يعتبر "تحرش جنسي" تحت الباب  IXيرجى مالحظة أن الباب 

في جميع اإلدعاءات  لتعليميةالمنطقة اإلى تحرشات جنسية تحت سياسة المدرسة، وتحت القوانين األخرى الفيدرالية والتابعة للوالية. ولتلك األسباب، سوف تحقق 

مع بقاء تضمنه  IXسياسة التحرش الجنسي التابع لها، وفي حالة ثبوت وقوع السلوك المزعوم خارج نطاق الباب  /IXالخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى مع الباب 

حي و/ أو تأديبي مناسب بما يتفق مع هذه السياسة ضد التميز بتطبيق إجراء إصال المنطقة التعليميةلتحرش جنسي تحت هذه السياسة المناهضة للتحرش، ستقوم 

 والمناهضة للتحرش.
 

أو أي سلوك أو اتصال جسدي أو لفظي شديد بما فيه  تحريريةأو  جرافيتية ة،لفظية، جسدي أو رسائل سلوكيتضمن أي  التحرش على أساس الهوية الجنسية .ب

 .المنطقة التعليمية أنشطةنتفاع من برامج أو أو اإل المشاركةخل أو يحد من قدرة الفرد على اليتد مستمرأو  سائدالكفاية، 

 :على سبيل الحصرولكن ليس يتضمن  الجنسيةالتحرش على أساس الهوية 
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 الهوية الجنسية أو طريقة تعبير الشخص عن جنسه.، األداء على أساس الجنس اتأو تقييم يةفرص القيادال، الترقيات، ، المزاياالحرمان من العالوات .1

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه.، المرافق أو الخدمات بسبب جنسهمنع أي شخص من استخدام  .2

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه.، وص مرتب الشخص بناًء على جنسهعمل تحديدات بخص .3

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه.، رامج تعليمية لشخص بناء على جنسهلوصول إلى بالحرمان من ا .4

 هويته الجنسية أو طريقة تعبيره عن جنسه.، دائية تجاه شخص بناء على جنسهخلق بيئة غير مرحبة أو عالتحريض على أو السماح ب .5

 

 

 مسيئةالتصريحات المسيئة أو المهينة حول عرق الشخص أو لونه، عرض لرموز ، اإلهانات العنصرية يتضمن العرق /التحرش على أساس اللون .ت

 : ةعنصري

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل.بطريقة  .3

 

 ندما يكون السلوك: للفرد عبالموطن األصلي  ، والذي يتعلقالسلوك الجسدي أو اللفظي يتضمن األصليالتحرش على أساس الموطن  .ث

 

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. .3

 

 عندما يكون السلوك: بديانة الفردالسلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق  يتضمن الدينالتحرش على أساس  .ج

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. .3

 

 الجسدي أو اللفظي المتعلق بعمر الفرد عندما يكون السلوك:  يتضمن السلوك التحرش على أساس العمر .ح

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 الفرد األكاديمية أو فرص العمل. بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص .3

 

 الفرد الجنسية عندما يكون السلوك:  بتوجه أو ميوليتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق  الجنسي التوجهالتحرش على أساس  .خ

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. .3

 

 يتضمن السلوك الجسدي أو اللفظي المتعلق بإعاقة أو عجز الفرد عندما يكون السلوك:  التحرش على اساس اإلعاقة أو العجز .د

 . عدائية أو هجوميةترهيبية،  أكاديمية أو بيئة عمل على خلق بيئة تأثيرغرض أو له  .1

 أداء الفرد أكاديمياً أو أداء العمل. معبشكل جوهري أو يتداخل بشكل غير معقول  تأثيرغرض أو له  .2

 بطريقة أخرى يؤثر سلباً على فرص الفرد األكاديمية أو فرص العمل. .3

 

 تقام المحظورةأعمال التمييز، التحرش واإلن

 

ن وموظفي الدعم، الطالب، تحظر بكل صارم أعمال التمييز أو التحرش بأي صورة كانت أو ألي سبب. يتضمن ذلك التمييز أو التحرش من قبل المدراء، الموظفين المعتمدي

تعد أعمال اإلنتقام الممارسة ضد أي فرد قام بإثارة انتباه المدرسة جهات اإلمداد، واألفراد اآلخرين في المدرسة أو في األحداث المرتبطة بالمدرسة. إضافةً إلى ذلك، 

مح بها من قبل مدارس لين لموضوع التمييز، التحرش أو أي سلوك آخر غير مناسب أو فرد قام بالتعاون في تحقيق خاص بشكوى في ظل هذه السياسة؛ غير قانونية ولن يُس

 العامة.



36 

 

أو أي عقوبات  األشخاص المشتركين في التمييز، التحرش أو اإلنتقام إلجراء تأديبي، بما يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر، تأنيب، إيقاف مؤقت، طرد/ فصل قد يتعرض

 أخرى على النحو المحدد من قبل اإلدارة المدرسية و/ أو اللجنة المدرسية، مع خضوعه للمتطلبات اإلجرائية المطبقة.

  

 اإلبالغ والتحقيق إجراءات

 

( يوماً دراسياً من وقت الحدث أو 30شخص يعتقد بأنه هو أو هي قد تعرض للتمييز أو التحرش أن يبذل كل جهد ممكن لرفع دعوى في غضون ثالثون ) أييجب على 

باإلقرار أو كان يجب عليه منطقياً اإلقرار بالحدث أو األحداث التي قيام الطرف المتضرر ( يوماً دراسياً من تاريخ 30األحداث مما يؤدي إلى تظلم أو في غضون ثالثون )

 ستتسبب في التظلم.

 

 اإلبالغ عن التمييز و/ أو التحرش

   

ز أو بخصوص التميي يجب على أي شخص يعتقد بأنه هو أو هي قد تعرض للتمييز أو التحرش ألي سبب من األسباب الموضحة أعاله، أو أي شخص كان شاهداً أو قد علم

ر، أو في حالة عدم قيام التحرش تجاه شخص آخر في المحيط المدرسي، أن يقوم بإخطار المدير في أقرب وقت ممكن. في حالة عدم رغبة الفرد بمناقشة القضية مع المدي

، الموظف المشرف على اإلمتثال، المكاتب IX ،Charles Galloالمدير بمعالجة المشكلة بأسلوب فعال، يجب على الفرد إخطار المشرف العام أو منسق شؤون الباب 

 اإلدارية بمدارس لين العامة،

GalloC@LynnSchools.org7220, -477-Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781 100 . تشجع المنطقة التعليمية المدرسية الطرف المقدم للشكوى على

 النموذج المدرج بهذا الكتيب.استخدام 

 اإلبالغ عن التحرش الجنسي

وع الشخص من قبل موظف يجب على أي شخص يعتقد بأنه هو أو هي قد تعرض للتمييز على أساس النوع، بما يشمل التحرش الجنسي، العنف الجنسي و/ أو التحرش طبقاً لن

، الموظف IX ، ،Charles Galloو طرف ثالث؛ أن يقوم فوراً باإلبالغ عن الحادث إلى منسق شؤون الباب أو متطوع بالمنطقة التعليمية، طالب آخر بمدارس لين العامة أ

 المشرف على اإلمتثال، المكاتب اإلدارية بمدارس لين العامة،

Schools.orgGalloC@Lynn7220, -477-Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781 100 أو إلى مدير المدرسة. تشجع المنطقة التعليمية المدرسية الطرف ،

 المقدم للشكوى على استخدام النموذج المدرج بهذا الكتيب.

سياسة التحرش الجنسي التابع لها، وفي حالة ثبوت وقوع السلوك المزعوم  /IXفي جميع اإلدعاءات الخاصة بالتحرش الجنسي بما يتماشى مع الباب  المنطقة التعليميةسوف تحقق 

 بتطبيق إجراء إصالحي و/ أو تأديبي مناسب. المنطقة التعليميةمع بقاء تضمنه لتحرش جنسي، ستقوم  IXخارج نطاق الباب 

 

بشكل مباشر إلى المشرف العام للمدارس. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك بند حظور المزعوم ال يتضمن بيان هذه السياسة أي بند يهدف للحد من القدرة على اإلبالغ عن السلوك الم

و، في حالة طالب ما، إلى معلم أو بهذه السياسة يقوم بمنع أي فرد من اإلبالغ عن السلوم المحظور المزعوم إلى موظف خالف مديري المنطقة التعليمية المدرسية المعينين، أ

 استشاري.

 

 المكلفين الموظفين
 

 و/ أو من ينوب عنها لتحملها مسئولية اإلشراف على تطبيق تلك اإلجراءات ومتابعة مستويات اإلمتثال واإلذعان. IXقامت مدارس لين العامة بتعيين منسق شؤون الباب 

 

تحريرية للسلوك المحظور المزعوم والتحقيق بها. يجب على أي موظف بكل مدرسة، يعتبر مدير المدرسة و/ أو من ينوب عنه هو الشخص، المسئول عن استالم تقارير لفظية أو 

ر المدرسة، فيجب رفع التقرير مدرسي يقوم بإستالم تقرير لسلوك محظور مزعوم أن يقوم بإخطار المدير و/ أو النائب الخاص به في أقرب وقت ممكن. إذا تضمنت الشكوى مدي

 بصورة مباشرة إلى المشرف العام.

ك المحظور المزعوم على مستوى المنطقة التعليمية، يعد الموظف اإلداري أو من ينوب عنه/ عنها هو الشخص المسئول عن استالم تقارير لفظية أو تحريرية للسلو في اإلدارات

مزعوم والتحقيق بها؛ إخطار الموظف اإلداري أو والتحقيق بها. يجب على أي موظف بالمنطقة التعليمية المدرسية يقوم باستالم تقارير لفظية أو تحريرية للسلوك المحظور ال

 ف العام.النائب في أقرب وقت ممكن. في حالة تضمن الشكوى الموظف اإلداري على مستوى المنطقة التعليمية، فسيتم رفع الشكوى على نحو مباشر للمشر

 

 التحقيق

 

داري المسئول أو النائب بتحقيق في إطار زمني للحادث المزعوم. ربما يتضمن التحقيق مقابالت عند استالم تقرير أو شكوى للسلوك المحظور المزعوم، سوف يبدأ الموظف اإل

وم أو بالظروف المؤدية شخصية مع الشخص صاحب الشكوى )األشخاص المقدمين للشكوى(، الفرد )األفراد( المقدم ضدهم الشكوى، وآخرون ممن هم على علم بالحادث المزع

 تحقيق أيضاً أي طريقة أخرى أو مستندات أخرى قد تعتبر ذات صلة بالجهة متولية التحقيق.إلى الشكوى. قد يتضمن ال

mailto:GalloC@LynnSchools.org
mailto:GalloC@LynnSchools.org
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 جيدة.( أيام دراسية من استالم الشكوى الكتابية. ربما يحدث تأخير ألسباب 10سوف يتم بذل كل الجهود الممكنة إلكمال التحقيق ولإلستجابة كتابياً في غضون عشرة )

 

رف، حاالت سابقة أو أنماط سابقة بهدف تحديد إذا ما كان "السلوك المزعوم" يتضمن خرق لهذه السياسة، فسوف تنظر الجهة المتولية للتحقيق في الظروف المحيطة: طبيعة التص

كان فعل ما بعينه أو حادثة محددة تتضمن خرق لهذه السياسة فإنه يتطلب أو مستمرة للتصرف، العالقة بين األطراف المعنية، والسياق الذي وقعت فيه المواقف المزعومة. سواًء 

 قرار بناًء على جميع الحقائق والظروف المحيطة. 

 

 اإلجراء التصحيحي/ الحل

كاذبة عمدا، سيتم اتخاذ اإلجراء م شكوى . إذا ثبت، بعد التحقيق، أن الفرد قد قدتصحيحي المناسبال اتخاذ اإلجراء النائبأو  الموظف اإلدارييجب على  ،عقب إكمال التحقيق

 .(أدناه األمثلةنظر أالتأديبي المناسب ضد هذا الشخص. )

إلنهاء السلوك المحظور وللتأكد من عدم  اإلجراء المناسب الموظف اإلداري، سيتخذ السلوك المحظورشكل أي شكل من أشكال يد التحقيق، أن الحادث المبلغ عنه إذا ثبت، بع

 .(أدناه األمثلةنظر أ. )تكرره

قانونية التي تنظم اإلبالغ عن في حاالت محددة، ربما يتضمن التحرش ضد طالب ما اإلساءة لطفل بموجب قانون الوالية. سوف تمتثل مدارس لين العامة لجميع اإلشتراطات ال

 ت المناسبة.الحاالت المشتبه بها بإساءة طفل مع اإلبالغ عن النشاط اإلجرامي المشتبه به إلى السلطا

 

السلوك  عتذار، توجيهات إليقافا سبيل الحصر، ولكن ليس على - اإلجراء اهذ أن يتضمنيمكن  السلوك المحظور،استناداً على شدة  :التأديبي /لإلجراء التصحيحي ةأمثل

ف المؤقت، اقيصحيحية إذا استمر هذا السلوك، اإلمعهم، االستشارة أو التدريب، العالج، اإلنذار باتخاذ مزيد من اإلجراءات الت اجتماعأو عقد  /الهجومي، إخطار اآلباء و

انين الفيدرالية وقوانين القو، ام اتفاقيات المفاوضات الجماعيةالتأديبية ستكون متسقة مع أحك /اء الخدمة. )اإلجراءات التصحيحيةالنقل أو إنهالفصل، اإلقصاء أو االستبعاد، 

 .(ميةالوالية وسياسات المنطقة التعلي

 مشرف العام للمدارس. عند تسوية هذه الحاالت المحظورة من قبل بيان هذه السياسة، فسوف يتم إرسال جميع نماذج الشكاوى الخاصة بالتمييز و/ أو التحرش إلى ال

 نافعملية اإلستئ

، الموظف المسئول عن اإلمتثال، المكاتب اإلدارية لمدارس IX ،Charles Galloفي حالة عدم تسوية األمر، قد يقوم صاحب الشكوى بالطعن كتابياً إلى منسق شؤون الباب 

. سوف يلتقي المنسق أو من ينوب عنها مع صاحب الشكوى GalloC@LynnSchools.org7220, -477-Bennet Street, Lynn, MA 01905, 781 100لين العامة، 

 ( أيام دراسية منذ استالم الشكوى الكتابية.10مع الرد عليه كتابياً في غضون عشرة )

أو النائب، يكون لدى صاحب الشكوى الحق في الطعن أمام  IXد الرد الكتابي الوارد من منسق شؤون الباب ( أيام دراسية بع10إذا، ظل األمر بدون تسوية عند نهاية العشرة )

( أيام دراسية بعد استالم 10شرة )المشرف العام للمدارس كتابياً. سوف يقوم المشرف العام للمدارس بالتحقيق في الشكوى والرد كتابياً على صاحب الشكوى بما ال يزيد عن ع

 وى.الشك

( أيام دراسية منذ استالم رد المشرف العام. سوف تجتمع اللجنة 10إذا ظل األمر بدون تسوية، قد يقوم صاحب الشكوى بالطعن كتابياً أمام اللجنة المدرسية في غضون عشرة )

( أيام دراسية بعد ذلك 5حب الشكوى كتابياً في غضون خمسة )( يوماً دراسياً لمراجعة األمر ودراسته. سوف تقوم اللجنة بالرد على صا15المدرسية في غضون خمسة عشر )

 اإلجتماع.

مدنية لمراجعة التحقيق الخاص إذا ظل األمر بدون تسوية بالنسبة لصاحب الشكوى، فلديه هو أو هي الحق في الطعن بصورة مباشرة أمام مكتب المنطقة التعليمية للحقوق ال

 قضيتها أو إنهائها مع التوجيه واإلرشاد من المكتب المذكور.بالمنطقة التعليمية، من أجل دعم قضيته/ 

العام للمدارس في الوقت المناسب سوف يسفر اإلخفاق في التحقيق بشكوى ما على النحو المقدم هنا أو اإلخفاق في إرسال الشكوى الخاصة بالتمييز و/ أو التحرش إلى المشرف 

شرف العام للمدارس. قد يتضمن مثل ذلك اإلجراء التأديبي، ولكن ليس على سبيل الحصر، تأنيب لفظي أو كتابي، إيقاف مؤقت، عن إجراء تأديبي على النحو المحدد من قبل الم

 .(ميةلمنطقة التعليالقوانين الفيدرالية وقوانين الوالية وسياسات ا، اتفاقيات المفاوضات الجماعيةنقل، أو إنهاء للخدمة. )سوف يتماشى اإلجراء التأديبي مع األحكام الخاصة ب

 ن للتعجيل من العملية.حيث أنه من المهم معالجة التظلمات في أسرع وقت ممكن، سوف يتم اعتبار عدد األيام المحددة لكل مستوى كعدد أقصى وسيتم بذل كل جهد ممك

 الحق في الشكوى البديلة

 برفع شكوى للوكاالت التالية:قد يقوم المتظلم شخص في سلوك سبل أخرى. أي هذه اإلجراءات ال تنفى حق 
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(، فاكس: 617) 289-0011، هاتف: Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109 5وزارة التعليم بالواليات المتحدة األمريكية، مكتب الحقوق المدنية، 

 بالطريقة التالية: OCR.Boston@ed.gov(، بريد الكتروني: 617) 0150-289

  من التمييز أو التحرش المزعوم، أويوماً تقويمياً  180في غضون 

  يوماً تقويمياً من استالم إخطار البت النهائي لمدارس لين العامة في شكوى مرفوعة من خالل مدارس لين العامة أو 60في غضون 

  استالم قرار نهائي من قبل إدارة ماساتشوستس للتعليم، مكتب استئنافات التعليم الخاص.يوماً تقويمياً من  60في غضون 

 

 يوماً: 300 –( EEOC) لجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدة األمريكية

 (800) 669-4000، هاتف: New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203 15الفيدرالي،  John Kennedyمبنى 

 

 يوماً: 300 –( MCADلجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز )

One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 02108 :(617) 994-6000، هاتف 

 

 (781-388-3000، هاتف: )Pleasant Street, Malden, MA 02148 75إدارة ماساتشوستس للتعليم اإلبتدائي والثانوي، 

 

 االنتقامالثأر/ 

ً منطقة التعليمية أن تتخذ اإلجراءات التأديبية المناسبة ضد أي شخص ينتقم من أي شخص آخر أبلغ عن أو ساعد في التحقيق في مخالفة مزعوميجب على ال لهذه السياسة.  ة طبقا

اإلجراءات التأديبية ستكون متسقة  .IVد التأديبية في البنثلة لإلجراءات . )انظر أمألخذ بالثأر أو التحرشا، أي شكل من الترهيب سبيل الحصر،ولكن ليس على ، االنتقام يتضمن

 .(المدرسية ية وسياسات المنطقة التعليميةالقوانين الفيدرالية وقوانين الوال، ام اتفاقيات المفاوضات الجماعيةمع أحك

IVإغالق شكوى ما . 

 أو نائبتها. IXرفع تقرير بالتعاون مع منسق شؤون الباب عند إكتمال تحقيق ما، سيقوم موظفو المدرسة بإخطار صاحب الشكوى بالنتائج مع 

مدرسة إليها حتى يتمكنوا من تحث مدارس لين العامة جميع األفراد في المجتمع المدرسي على ذكر أي مخاوف أو شكاوى متعلقة بالتمييز أو التحرش وجذب انتباه موظفي ال

 ,Pleasant Street 75ئي والثانوي هي وكالة الوالية المسئولة عن تفعيل القوانين التي تحظر التمييز أو التحرش، تسوية المشكلة. تعد إدارة ماساتشوستس للتعليم اإلبتدا

Malden, MA 02148( :( أو لجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز )781-388-3000، هاتفMCAD ،)One Ashburton Place, Suite 601, Boston, MA 

( هي الوكالة المسئولة عن تفعيل القانون الفيدرالي الذي يحظر EEOC(. تعد لجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدة األمريكية )617) 994-6000، هاتف: 02108

 ، هاتف:New Sudbury Street, Room 475, Boston, MA 02203 15الفيدرالي،  John Kennedyالتحرش في السياق الوظيفي، مبنى 

الذي يحظر التحرش على أساس الجنس فيما هو متعلق تعد وزارة التعليم بالواليات المتحدة األمريكية هي الوكالة المسئولة عن تفعيل القانون الفيدرالي (. كما 800) 4000-669

(، بريد الكتروني: 617) 289-0150(، فاكس: 617) 289-0011، هاتف: Post Office Square, Boston, Massachusetts 02109 5بالتعليم، بمكتب الحقوق المدنية، 

OCR.Boston@ed.gov. 

 1964، قانون الحقوق المدنية عام VIالمراجع القانونية: الباب 

 1972، بصيغته المعدلة بموجب قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1964، قانون الحقوق المدنية عام VIIالباب 

 1972ت التعليمية لعام ، التعديالIXالباب 

 1972قانون المساواة في األجور، بصيغته المعدلة بموجب التعديالت التعليمية لعام 

 1973قانون إعادة التأهيل لعام 

 1975قانون التعليم لجميع األطفال المعاقين لعام 
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 التحرش التمييز و/ أو شكوى من 

الهوية الجنسية، أو  ،الجنس/ النوع ،الموطن األصلي، العمر، اللون، لتمييز على أساس العرقلأو  للتحرشأنها قد تعرض  /يشعر أنهموظف ، أو وصي /أمرولي ، أي طالب 

 يرفع شكوى باستخدام هذا النموذج.أو  /واإلعاقة قد يناقش 

           ضد مرفوعة شكوى 

        الطالب       الموظف

            صاحب الشكوىاسم 

            الموظف 

       الوصي /ولى األمر      الطالب 

      هاتف        عنوان المنزل 

      تاريخ الحادث       تاريخ الشكوى 

 
 .الفرد( اجراءات التأديبية ضد هذ)إذا تم إثبات أن الفرد قد تعمد تقديم شكوى كاذبة، سيتم اتخاذ اإل

 _____    الديانة ج.           _______ النوع /الجنس .أ

 _____     العمر ح.           ______  الهوية الجنسية .ب

 ______   العجز /إلعاقةا خ.           _____     اللون .ت

 ______  الموطن األصلي .ث

 

 _____   الجنسي التوجه .د

 

المستخدمة والشهود(. هذا الجزء من النموذج يمكن استكماله الصيغة ، عدد المرات، أين، متى، كيفن، م –من كل المعلومات ذات الصلة بيان الحادث )يجب أن يتض

 .نائبها /بمساعدة المدير أو نائبه

 _______________________________________ صاحب الشكوى:توقيع 

 ____________________________________________ :الحادث تسوية

 _____________________  النائب /لمديرا  ________________________________  التسويةتاريخ 

      التاريخ                     توقيع صاحب الشكوى

 ____________________________________________ ون(اآلخر )األطراف اآلخر الطرف /األطراف المعنية توقيع كل

 

العام على  المشرف أماملها الحق في الطعن في القرار  /مرضية، أو في الوقت المناسب، فلهإذا شعر أحد الطرفين أن الشكوى لم يتم التعامل معها بطريقة عادلة، أو 

 المدارس أو من ينوب عنه.

 _____________________________ صاحب الشكوىتوقيع 

 العام على المدارس. المشرفسيتم االحتفاظ بجميع الشكاوى في ملف سري في مكتب 
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 سياسة التحرش الجنسي /IX الباب

 

 المقدمة

وقوانين الوالية والفيدرالية المختلفة بحماية جميع الطالب وموظفي المدرسة من التحرش على أساس الجنس الذي  1972من قانون التعديالت التعليمية لعام  IXيقوم الباب 

وقد يتضمن موظف مع موظف آخر،  يحدث أثناء نشاط تعليمي، بصرف النظر عن الجنس الخاص باألطراف. باألنظمة المدرسية، قد يتخطى التحرش الجنسي خطوطاً عديدة،

نسي، بما يشمل موظف مع طالب، طالب وطالب آخر، طرف ثالث مع موظف، أو طرف ثالث مع طالب. يمكن أن يختبر جميع الطالب وموظفي المدرسة تحرش على أساس ج

 طالب/ موظفين من أعراق، مواطن أصلية، وأعمار مختلفة.طالب/ موظفين من المثليين، طالب/ موظفين من ذوي اإلعاقة، وطالب/ موظفين من الذكور واإلناث، 

ذلك السلوك موجه إليه/  ينبغي على أي فرد يعتقد بإشتراك طالب، معلم، موظف إداري، موظف مدرسي آخر أو طرف ثالث في سلوك محظور من قبل هذه السياسة، سواًء كان

"( )على النحو المحدد بهذه LPSعوم في أقرب وقت ممكن إلى الموظف الرسمي المناسب بمدارس لين العامة )"إليها أو فرد آخر، أن يقوم باإلبالغ عن السلوك المحظور المز

 خالف الشخص المحدد بهذه السياسة. LPSالسياسة( لفظياً أو تحريرياً. ليس هناك بند بهذه السياسة يمنع أي فرد من اإلبالغ عن سلوك محظور مزعوم إلى موظف آخر في 

 سةبيان السيا

بالنسبة لتطبيق سياساتها التعليمية والتوظيفية، بممارسة التمييز مقابل األفراد على أساس الجنس، أو أي فئة أخرى تحت حماية قانون الوالية أو القانون الفيدرالي،  LPSال تقوم 

بالحفاظ على بيئة للتعليم وللعمل خالية من جميع أشكال  LPSوفي برامجها وأنشطتها المطبقة، وتقوم بتوفير إمكانيات وصول متكافئة لجميع مجموعات الشباب المحددة. تتعهد 

 التمييز، بما يشمل التحرش الجنسي واإلنتقام.

 األهداف

بأي شكل من أشكال التمييز، بما  LPSخالية من التمييز، بما يشمل التحرش الجنسي واإلنتقام. لن تسمح بتوفير فرص تعليمية متكافئة وبيئة آمنة للدراسة والعمل  LPSعهد تت

ة لجميع اإلدعاءات والشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي على الفور وبشكل عادل بالتحقيق واإلستجاب LPSيشمل التحرش الجنسي واإلنتقام، داخل المجتمع المدرسي. ستقوم 

تصحيح متكافئ ألصحاب الشكاوى وللمستجيبين، مع ضمان التقييم الموضوعي لكل األدلة ذات الصلة، وتعيين محققين  LPSواإلنتقام. أثناء عملية التحقيق، سوف تقدم 

مقاييس عالجية وتصحيحية، وتأديبية مناسبة  LPSفي حالة اإلقرار بوقوع تحرش جنسي، سوف تتخذ ومتخذي قرار بعيدين عن التحيز أو تضارب المصالح. بعد التحقيق و

 وفورية وضرورية لضمان بيئة آمنة ومتكافئة للتعليم وللعمل لجميع أفراد المجتمع المدرسي.

 تعريفات
 ثالثة أنواع مختلفة من السلوك والذي قد يتضمن "تحرش جنسي".  IXيُعرف الباب 

  للمتلقيبشرط تقديم مساعدة، فائدة، أو خدمة  متلقيموظف "( على إشتراك فرد بسلوك جنسي غير مرحب بهquid pro quo harassment؛)" 

  من فرصة وصول متكافئة بشكل فعال سلوك غير مرحب به محدد من قبل شخص عاقل بأنه مسئ بدرجة شديدة، منتشرة وموضوعية والذي يحرم شخص آخر

 )"تحرش بيئة معادية"(؛ أو بالمتلقيمن برنامج أو نشاط تعليمي خاص 

   20"إساءة جنسية" على النحو المعرف في U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v) ، 34"عنف المواعدة" على النحو المعرف في U.S.C. 12291(a)(10) عنف" ،

 .U.S.C. 12291(a)(30) 34، أو "التتبع" على النحو المعرف في U.S.C. 12291(a)(8) 34منزلي" على النحو المعرف في 

جنسية؛ سلوك لفظي، غير  أمثلة عن السلوك الغير مرحب به والذي قد ينشئ بيئة معادية تتضمن ولكن ليس على سبيل الحصر مقدمات جنسية غير مرحب بها؛ طلبات لخدمات

 مخاطر الخاصة بالعنف؛ و/ أو إساءة جسدية.لفظي أو جسدي له طبيعة جنسية؛ التمييز الجنسي؛ ال

 كما تطبق التعريفات اإلضافية التالية:

 

الذي  LPSباستثناء عدم استيفاء هذا المعيار حينما يكون المسئول وحده في ، LPS"المعرفة الحقيقية" تعني إخطار بتحرش جنسي أو إدعاءات بتحرش جنسي ألي موظف من 

هذه النسبة من المعرفة بناًء فقط على المسئولية الغير مباشرة أو كون المالحظة  IXموظف(. يقدم الباب  المدعي عليه)حيث يكون  المدعي عليهيتمتع بالمعرفة الحقيقية هو 

 معرفة حقيقية لإلدعاء. LPSاإلستداللية غير كافية لتكوين معرفة حقيقية. سوف يتم معالجة الشكاوى وقتما يكون لدى 
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تمنع المتلقي من منح إجازة إدارية للموظف وليس طالب المدعي عليه  IXليس هناك لوائح تنظيمية في الباب "اإلجازة اإلدارية" تعني منح موظف إجازة وفقاً لقانون الوالية. 

 أثناء انتظار البت في عملية التظلم، بشرط اتباع قوانين والية ماساتشوستس.

 

 أو التصرف وفقاً إلرادة حرة لشخص واعٍ وبمعرفة واعية عن طبيعة الفعل أو األفعال. لن تكون العالقة الحالية أو السابقة كافية لتشكيلعني التعاون في العمل ي" اإلقرار"

القسري، التهديدات، و/ أو امتالك صاحب الشكوى لعدم أهلية قانونية  فعال بسبب تأثير الخوف، اإلحتيال، اإلكراهلألفعل أو لالتسليم ل يحدثاإلقرار. لن يتواجد اإلقرار عندما 

 لإلقرار والموفقة في الوقت الخاص بالفعل أو األفعال. يعد اإلقرار كدفاع لجميع أنواع التحرش الجنسي.

 

 "صاحب الشكوى" يعني الفرد الذي يدعي بكونه ضحية السلوك التي قد يتضمن تحرش جنسي.

 

 استجابة لتحرش جنسي يتنافى بوضوح مع المنطق في ضوء الظروف المعلومة." تعني "المباالة متعمدة

 

من  LPSيمنع  IXمية في الباب "اإلقصاء الطارئ" يعني اإليقاف المؤقت أو الفصل لطالب ما بأسس طارئة، بما يتماشى مع قوانين الوالية. ليس هناك بند باللوائح التنظي

لجميع اإلجراءات بمجب قانون والية ماساتشوستس، واإللتزام بالسالمة  LPSبأسس طارئة، بشرط اتباع  LPSإقصاء شخص مدعى عليه من البرنامج أو النشاط التعليمي لـ 

إلدعاءات الخاصة بتحرش جنسي يبرر اإلقصاء، ويقدم الشخصية وتحليل المخاطر، التحديد بأن التهديد الفوري للصحة الجسدية أو سالمة أي طالب أو أي فرد آخر نتيجة ا

 إخطار للشخص المدعى عليه وفرصة للطعن في القرار على الفور بعد اإلقصاء.

 

موقع عليها من قبل منسق شؤون "شكوى رسمية" تعني ملف مرفوع من قبل صاحب الشكوى )أو ولي أمر أو وصي صاحب الشكوى إذا كان صاحب الشكوى طالب ما( أو 

 بالتحقيق في اإلدعاء الخاص بتحرش جنسي. LPSمدعيةً تحرش جنسي ومطالبة بقيام  IXلباب ا

 

 الذي قد يتضمن تحرش جنسي. "المدعى عليه" يعني الفرد المذكور بالتقرير بأنه هو مرتكب السلوك

 

وحسب توافرها بشكل معقول، ومن دون رسوم أو تكلفة على صاحب الشكوى "اإلجراءات الداعمة" تعني خدمات شخصية غير عقابية وغير تأديبية يتم توفيرها حسب الحاجة، 

متكافئة للبرنامج أو للنشاط أو على المدعى عليه قبل أو بعد رفع شكوى رسمية أو حيث لم يتم رفع شكوى رسمية. تم إعداد مثل تلك اإلجراءات إلعادة أو حفظ فرص وصول 

اآلخر بشكل غير منطقي، بما يشمل إجراءات مصممة لحماية سالمة جميع األطراف أو البيئة التعليمية للمتلقي، أو منع التحرش التعليمي للمتلقي دون تحميل عبء على الطرف 

الدراسية، أو جدول الحصص مل الجنسي. ربما تتضمن اإلجراءات الداعمة اإلستشارة، مد المواعيد النهائية أو تعديالت أخرى متعلقة بالدورة الدراسية، تعديالت على الع

 ، قيود مشتركة على التواصل بين األطراف، تغيير في أماكن العمل أو التسكين، إجازات مدفوعة األجر، زيادة األمان ومراقبة أماكن محددةالمرافقة بالحرم المدرسيخدمات 

المحافظة على سرية أي إجراءات داعمة مقدمة لصاحب الشكوى أو المدعى عليه، إلى المدى الذي لن تقوم  LPSمن الحرم المدرسي، وإجراءات مشابهة أخرى. يجب على 

مسئوالً عن تنسيق التطبيق الفعال  IXالمحافظة على مثل هذه الدرجة من السرية بإضعاف القدرة الخاصة بالمتلقي على توفير اإلجراءات الداعمة. يعد منسق شؤون الباب 

 لداعمة.لإلجراءات ا

 

 سياسة التحرش الجنسي /IXتطبيق الباب 

 

، يجب أن يقع التحرش الجنسي في البرنامج أو النشاط التعليمي للمدرسة ويجب أن يكون صاحب الشكوى مشاركاً به أو يحاول المشاركة في IXليصبح مشموالً تحت الباب 

 الشكوى. يجب أن يكون صاحب الشكوى أيضاً في الواليات المتحدة األمريكية عند حدوث السلوك.برنامج أو نشاط تعليمي بالمدرسة في الوقت الذي يتم فيه رفع 

 

واقع، األحداث، في جميع إدعاءات التحرش الجنسي والتي يكون لديها معرفة حقيقية عنها والتي يزعم وقوعها في البرامج واألنشطة المدرسية، بما يشمل الم LPSسوف تحقق 

 قدر كبير من السيطرة، بما يتماشى مع هذه السياسة وبطريقة ال تعتبر المباالة متعمدة. LPSتمارس بها  و/ أو الظروف التي

 

ال تغطي جميع السلوكيات التي تعادل تحرش جنسي بموجب سياسة  IXأن مقاييس الباب  LPSتدرك تعريف "التحرش الجنسي" الذي تم وصفه أعاله،  IXبينما يغطي الباب 

، إنه يمنع أيضاً سلوكيات التحرش الجنسي التي IX"التحرش الجنسي" كما هو معرف من قبل الباب  LPSين الوالية والقوانين الفيدرالية األخرى. لذا، بينما تمنع المدرسة وقوان

بخلق بيئة عدائية، مسيئة، ترهيبية، ولها تاثير  وتتضمن سلوكيات أخرى ذات توجه جنسي، سواًء كانت متعمدة أو ال، والتي تعد غير مرحب بها IXقد تقع خارج تعريف الباب 

 أو مهينة للطالب أو للموظفين.
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إجراء تأديبي و/ أو  LPSولكن اليزال يتضمن تحرشاً جنسياً تحت سياسات مدرسية أخرى، سوف تطبق  IXيقع خارج نطاق الباب بأن السلوك المزعوم  LPSفي حالة إقرار 

 تصحيحي مناسب بالتماشي مع تلك السياسات.

 

أيضاً لجميع اإلشتراطات  LPSيرجى مالحظة أن حاالت التحرش الجنسي قد تتضمن إساءة للطفل بموجب قانون الوالية وقد تقوم أيضاً بخرق القوانين الجنائية. سوف تمتثل 

 به بها إلساءة الطفل ولإلنتهاكات الجنائية إلى السلطات المناسبة، بما يشمل إدارة األطفال واألسر.القانونية التي تنظم اإلبالغ عن الحاالت المشت

 

 عملية الشكوى واإلبالغ:
 

، طالب LPSـ متطوع تابع لبالنسبة لإلدعاءات الخاصة بالتمييز على أساس جنسي، بما يشمل التحرش الجنسي، العنف الجنسي، والتحرش على أساس النوع من قبل موظف أو 

و/ أو المدير الخاص بالمبنى المدرسي. تعتبر معلومات التواصل الخاصة بمنسق  LPSالتابع لـ  IXاإلبالغ فوراً عن الحالة لمنسق شؤون الباب أو طرف ثالث،  LPSآخر في 

 كاآلتي: IXشؤون الباب 
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 خالف الشخص المحدد في هذه السياسة. LPSهناك بند في هذه السياسة قد يمنع أي فرد من اإلبالغ عن السلوك المحظور المزعوم إلى موظف آخر في ليس 

 

، اإلدارة، المؤسسة، LPS)بما يشمل أعضاء اللجنة المدرسية في  LPSعند استالم إخطار حقيقي للتحرش الجنسي المزعوم، يجب على جميع األفراد من غير الطلبة بمجتمع 

في أقرب وقت ممكن عملياً،  IX، خاضع للسلطة المدرسية( إخطار منسق شؤون الباب LPSلـ الموظفين، المتطوعين في المدارس و/ أو األطراف المتاعقدة على أداء العمل 

 ساعة بعد العلم بالحادثة. قد يؤدي اإلخفاق في اإلمتثال لشرط اإلبالغ اإللزامي هذا أو لهذا البروتوكول إلى حدوث إجراء تأديبي. 24ولكن بما ال يزيد عن 

 

أو موظف المدرسة اإلداري المحدد و/ أو موظف، أن يتواصل بعدها مع صاحب الشكوى في غضون يومين اثنين من استالم الشكوى ، و/ IXيجب على منسق شؤون الباب 

 وفعل اآلتي:

 

 .عرض ومناقشة اإلجراءات الداعمة مع صاحب الشكوى على الفور 

 النظر في رغبات صاحب الشكوى فيما يتعلق باإلجراءات الداعمة؛ 

 اإلجراءات الداعمة سواًء مع أو بدون رفع شكوى رسمية؛ توضيح إمكانية تلقي 

 توضيح عملية رفع شكوى رسمية وتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يرغب في رفع شكوى رسمية أم ال؛ و 

 .توضيح الغرض من رفع شكوى رسمية إلى صاحب الشكوى 

 

أو من ينوب عنها توثيق اإلجراءات الداعمة المقدمة/ المعروضة تحريرياً أو السبب في عدم توفير/ عرض إجراءات داعمة. يجب أن يتم  IXيجب على منسق شؤون الباب 

 توفير/ عرض اإلجراءات الداعمة على صاحب الشكوى والمدعى عليه حتى في حالة عدم رفعهما لشكوى رسمية.

 

أو النائب أن ينظر في إما في التوقيع على شكوى رسمية البدء في تحقيق بالرغم من  IXيجب على منسق شؤون الباب في حالة رفض صاحب الشكوى رفع شكوى رسمية، 

غير إلى اإلستنتاج بأن اإلستجابة بالمباالة  LPSتفضيالت واختيارات صاحب الشكوى أم ال. قد يكون هذا القرار مناسباً حينما تدفع أمور متعلقة بالسالمة أو ما يشبه ذلك 

أن تقوم بالتحقيق مع احتمالية فرض عقوبة على المدعى عليه. يجب توثيق قرار منسق  LPSقد يتطلب منطقياً من  IXمتعمدة للمعرفة الحقيقية بالتحرش الجنسي تحت الباب 

في تخاذ هذا القرار من أجل تجنب الالمباالة المتعمدة. بإلغاء قرار صاحب الشكوى بعدم رفع شكوى رسمية تحريرياً إلى جانب تفسير للسبب وراء ضرورة ا IXشؤون الباب 

في التحقيق في تقرير التحرش الجنسي بما يتماشى مع سياستها لعدم التمييز والمناهضة للتحرش، مع أخذ رغبات صاحب  LPSحالة عدم إجراء شكوى رسمية، ربما تستمر 

 الشكوى بعين اإلعتبار.
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من قبل صاحب الشكوى شخصياً، أو عن طريق البريد، أو البريد اإللكتروني، أو عن طريق  IXربما يتم أيضاً رفع الشكاوى الرسمية بصورة مباشرة إلى منسق شؤون الباب 

 الهاتف في أي وقت، بما يشمل خارج ساعات العمل الرسمية.

 

. سواًء تم IXتحريرها من قبل إما موظف بالمدرسة الذي قام باستالمها، أو مشرف المبنى، أو منسق شؤون الباب قد يتم تحرير الشكوى من قبل صاحبها، أو سيتم تحويلها ل

كان شخصاً مختلفاً(، اسم  تحويل الشكوى لتحريرها من قبل طالب، ولي األمر، أو موظف، يجب أن تتضمن الشكوى المكتوبة اسم صاحب الشكوى، اسم الضحية المزعومة )إذا

ب الشكوى. سوف يتم ى عليه، المكان في المدرسة/ القسم حيث وقع فعل التمييز المزعوم، أساس الشكوى، الشهود )إذا وجد(، واإلجراء التصحيحي الذي يطلبه صاحالمدع

 .LPSإعداد هذه المعلومات أو تحويلها إلى نموذج شكوى تمييز/ تحرش تحت إشراف 

 

في الوقت المخصص لرفع شكوى رسمية، يجب أن تشارك الضحية ليس هناك حد زمني أو نظام أساسي للحد من التوقيت الخاص برفع شكوى رسمية. بالرغم من ذلك، 

يسفر مرور الوقت عن عدم قدرة  بسلطة تقديرية لرفض شكوى رسمية حيث قد LPS. إضافةً إلى ذلك، تتمتع LPSالمزعومة أو تحاول المشاركة في برنامج أو نشاط ما في 

LPS  على جمع أدلة كافية للوصول إلى قرار بخصوص المسئولية واإللتزام، أو عندما تفقدLPS  مسئوليتها عن المدعي عليه )مثالً، ال يقوم المدعي عليه بالحضور بعد اآلن أم

 (.LPSلم يعد موظف في 

 

ة لتحرش جنسي على النحو المحدد في هذه السياسة حتى مع ثبات ذلك، أو في حالة عدم وقوعه في برنامج أو نشاط في حالة عدم تضمن السلوك المزعوم في الشكوى الرسمي

رفض الشكوى الرسمية في ظل هذه اإلجراءات، ولكنها قد تقوم  LPS، أو في حالة وقوعه ضد شخص ما في الواليات المتحدة األمريكية، فيجب على LPSتعليمي في 

 بإرسال إخطار كتابي في حالة أي رفض. LPSبموجب سياسات وإجراءات أخرى. ستقوم بالتحقيق فيها 

 

 إخطار كتابي بالشكوى الرسمية

 

إخطار كتابي باإلدعاءات، عملية التظلم، عملية الطعن، اإلجراءات الداعمة المتاحة، والعقوبات التأديبية  LPSعند استالم شكوى رسمية بتحرش جنسي، سوف تقدم 

السلوك المزعوم مع اتخاذ قرار عدم مسئولية المدعي عليه عن بإفتراض واإلصالحات الممكنة لصحاب الشكوى وللمدعي عليه. سوف يتضمن اإلخطار الكتابي أيضاً بيان 

محامياً، ولكن ليس  ئولية في نهاية عملية التظلم. يجب أن يقوم اإلخطار الكتابي بإبالغ األطراف بإمكانية حصولهم على مستشار من اختيارهم، والذي قد يكونبخصوص المس

تمنع اإلدالء بتصريحات كاذبة عمداً  LPSاصة بـ بالضرورة، وقد يقوم بالتقصي ومراجعة األدلة. يجب أن يقوم اإلخطار الكتابي بإبالغ األطراف بأن مدونة قواعد السلوك الخ

 أو تقديم معلومات مضللة عمداً أثناء عملية التظلم.

 

 في حالة إضافة إدعاءات إضافية خالل فترة التحقيق، يجب تقديم إخطار كتابي آخر.

 

 تسوية غير رسمية

 

أيضاً أن يدرس عرض خيار بتسوية غير رسمية على األطراف  IXحسب اإلقتضاء، وفقط عند رفع شكوى رسمية وتحرير إخطار كتابي، يجب على منسق شؤون الباب 

وسة بمحاولة السعي لتسوية غير رسمية، )مثالً، وساطة(. قد تحدث مشاركة في عملية التسوية الغير رسمية فقط عندما تقوم كل األطراف بتقديم موافقة كتابية، طوعية، ومدر

بالتحرش الجنسي لموظف ضد ويكون لدى أي طرف منهم الحق في اإلنسحاب من العملية الغير رسمية في أي وقت. ال يعد خيار الشكوى الغير رسمية متاح للتقارير الخاصة 

تسوية غير رسمية، فسوف تم تسهيل األمر من قبل طرف تيسيري يتم تعيينه من قبل منسق  طالب؛ ففي هذا السياق يتطلب إجراء تحقيق رسمي. وحيث يتم اإلتفاق على إجراء

 لديه تضارب بالمصالح و/ أو تحيز مع أو ضد أصحاب الشكوى أو المدعى عليهم مع تلقيه لتدريب مناسب.والذي ال يكون  IXشؤون الباب 

 

طراف اتباع إجراءات رسمية ورفض التسوية الغير رسمية في أي مرحلة من العملية، حتى عند البدء بالفعل في تعد التسوية الغير رسمية عملية طوعية بالكامل. قد تختار األ

 التسوية الغير رسمية.

 

البدء بإجراءات شكوى  هو/ هي/ همفي حالة عدم رضا األطراف عن الحل الناتج عن التسوية الغير رسمية، أو في حالة عدم اختياره هو/ هي/ هم للتسوية الغير رسمية، فيمكنه 

 رسمية الموضحة باألسفل.
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 التحقيق
 

 بتعيين محقق وشخص متخذ للقرار، والذي قد ال يكون الشخص ذاته. IXفي حالة عدم عرض التسوية الغير رسمية أو عدم قبولها من قبل األطراف، سيقوم منسق شؤون الباب 

 

. بالنسبة للشكاوى الرسمية من التحرش الجنسي، سيقوم المحقق بإجراء وإكمال IXجميع الشكاوى الرسمية سوف تتطلب تحقيقاً شامالً بما يتماشى مع عملية التظلم بالباب 

يتم بذل جهود حسنة النية إلكمال التحقيق في  تحقيق شامل ومحايد عن السلوك المبلغ عنه ضمن إطار زمني عاجل منطقياً، مع وجود تأخرات ألسباب وجيهة فقط. سوف

اإلنتهاء من العملية  يوماً دراسياً من البدء في الشكوى الرسمية، باستثناء سبب وجيه، وعلى النحو المذكور في ملف التحقيق. وكلما كان ذلك ممكناً، سوف يتم 15غضون 

. قد يكون هناك تأخر مؤقت بعملية التظلم أو مداً محدوداً في األطر الزمنية LPSالرسمية المرفوعة لـ  ( يوماً كإطار زمني من تاريخ الشكوى90الرسمية في غضون تسعون )

سبيل الحصر، في اإلخطار الكتابي لصاحب الشكوى وللمدعى عليه بالتأخير أو المد واألسباب الخاصة بهذا الفعل. قد يشمل السبب الوجيه، ولكن ليس على لسبب وجيه 

 غياب طرف ما، مستشار طرف ما، أو شاهد؛ نشاط متزامن إلنفاذ القانون؛ أو الحاجة لمساعدة لغوية أو معايشات خاصة باإلعاقات.اعتبارات مثل 

 

 جمع األدلة 

 

زعوم )الحوادث لمسوف يتضمن التحقيق مقابالت شخصية مع صاحب )أصحاب( الشكوى، الفرد )األفراد( المرفوعة ضدهم الشكوى، وآخرون ممن هم على علم بالحادث ا

على سبيل الحصر جمع أدلة المزعومة( أو الظرف )الظروف( المنشئة للشكوى. ربما يتضمن التحقيق أيضاً طرق أخرى تعتبر ذات صلة من قبل المحقق، بما يشمل ولكن ليس 

رير كتابي. يجب أن يتجنب المحقق جميع األسئلة التي تعد محمية من قبل مادية. سيقوم المحقق بالعثور على حقائق واتخاذ قرارات ترتبط بالمصداقية، جميعها سيتم دمجها في تق

لة مباشرة إلثبات الموافقة على الحصانة القانونية، إال إذا قد تم التنازل عن الحصانة، ويجب أن يتجنب السؤال عن التاريخ الجنسي لصاحب الشكوى إال إذا كان للسؤال ص

 ك قد ارتكب من قبل شخص آخر خالف المدعى عليه.السلوك قيد البحث أو إلثبات أن السلو

 

"قانون الخصوصيات والحقوق التعليمية لألسرة"،  FERPAبسرية هوية أصحاب الشكاوى، المدعى عليهم، والشهود، باستثناء ما يكون مسموحاُ من قبل  LPSسوف تحتفظ 

 .IXأو على النحو المطلوب من قبل القانون، أو على النحو الضروري إلجراء لمتابعة الباب 

 

على اإلستجابة بشكل كامل  LPS، إذا طلب الطالب عدم الكشف عن اسمه أو اسمها إلى الفاعل المزعوم، فإن احترام ذلك الطالب قد يحد من قدرة IXلألغراض الخاصة بالباب 

إجراءات وقائية ضد اإلنتقام، بما يشمل أعمال إنتقامية تتخذها المدرسة وموظفي المدرسة،  IXإلى الحادث، بما يشمل متابعة إجراء تأديبي ضد الفاعل المزعوم. يشمل الباب 

على  IXاتخاذ إجراء استجابي قوي في حالة حدوثه. يجب لفت انتباه منسق شؤون الباب ولن يقوم موظفي المدرسة فقط بإتخاذ خطوات لمنع اإلنتقام ولكن سيقوموا أيضاً ب

 األمور المتعلقة بالسرية، والذي تم توفير بيانات التواصل الخاصة بها باألسفل، و/ أو مدير مبنى المدرسة.

 

  Charles Galloالموظف المسئول عن اإلمتثال ، 

 العامةالمكاتب اإلدارية بمدارس لين   
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فرص متكافئة لمراجعة األدلة مسئولية جمع األدلة، وليس األطراف. ومع ذلك، قد تقوم األطراف بجمع وتقديم األدلة الخاصة بها. سيتم تزويد جميع األطراف ب LPSتتحمل 

 المجمعة واإلستجابة لها أثناء التحقيق.

 

 بإخطار كتابيسوف يتم تزويد جميع األطراف ممن تم دعوتهم أو توقع مشاركتهم 

 بالتاريخ، التوقيت، الموقع، المشاركين، والغرض من جميع المقابالت الشخصية

 بوقت كاف للطرف كي يقوم باإلستعدادالخاصة بالتحقيق، أو أي اجتماعات أخرى مع طرف ما، 

 للمشاركة.

 

 سوف يتم تزويد جميع األطراف بالفرصة إلصطحاب استشاري من اختيارهم ألي اجتماع

 ذا صلة، مقابلة شخصية أو متابعة، والذي قد يكون محامياً، ولكن ليس بالضرورة.

mailto:GalloC@LynnSchools.org


45 

 

 

 ماد على معلومات امتيازية أو سرية، إال في حالة التنازل عن الحصانة كتابياً من قبل حاملها.بإحتياج، إتاحة أو اإلعت LPSلن تقوم 

لكل طرف  LPSوف ترسل سوف يتم تزويد جميع األطراف بفرص متكافئة لمراجعة األدلة المجمعة واإلستجابة لها أثناء التحقيق. قبل اإلنتهاء من تقرير التحقيق، س

( أيام إلرسال استجابة 10ف، إن وجد، الدليل المعرض للفحص والمراجعة بصيغة الكترونية أو نسخة ورقية، وسيتسنى لألطراف مدة عشرة )ولإلستشاري الخاص بكل طر

 كتابية للدليل، والذي سيقوم المحقق بالنظر بها قبل إكمال تقرير التحقيق.

 

 تقرير التحقيق واألسئلة التحريرية 

 

يجب إرسال اإلستجابات الكتابية من األطراف نسخة من تقرير التحقيق إلى األطراف كي تقوم بمراجعته، وإرسال استجابة كتابية إذا رغبت بذلك. عند اإلنتهاء منه، سيتم تقديم 

 ( أيام من استالم تقرير التحقيق وسيتم دمجها في تقرير التحقيق.10في غضون عشرة )

 

والذي  –ذ )متخذي( القرار بعد القيام بدمج استجابات األطراف لتقرير التحقيق، إن وجدت، ولكن قبل الوصول إلى قرار بخصوص المسئوليات واإللتزامات، سوف يمنح متخ

اف األخرى وللشهود لإلجابة، تزويد كل الفرصة لكل طرف بإرسال أسئلة تحريرية لألطر – IXسيكون شخص مخالف )أشخاص مخالفة( للمحقق و/ أو منسق شؤون الباب 

ر باستبعاد األسئلة وسيقوم طرف باإلجابات، والسماح بأسئلة تابعة إضافية، محدودة من كل طرف. في حالة تحديد اي أسئلة بأنها ليست ذات صلة، ربما يقوم متخذ القرا

األسئلة واألدلة بخصوص اإلستعداد الجنسي أو السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى غير  بتوضيح أي قرار باستبعاد أسئلة ليس ذات صلة للطرف الطارح لألسئلة. تعتبر

سلوك المزعوم من قبل ذات صلة، باستثناء عرض األسئلة واألدلة بخصوص السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى إلثبات قيام شخص آخر خالف المدعى عليه بارتكاب ال

 تتعلق بحوادث معينة خاصة بالسلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى فيما يخص المدعى عليه وقد تم طرحها إلثبات اإلقرار. لة واألدلة صاحب الشكوى، أو إذا كانت األسئ

 

 ومعايير األدلة  التحريري القرار 

 

أو ال مستخدماً ترجيح لمعايير األدلة، كما هو الحال  بعد هذه العملية، سيقوم متخذ القرار بإصدار قرار تحريري إلى األطراف على الفور بخصوص إما بوقوع تحرش جنسي

بعات الخاصة بالتسوية مع مراعاة بالنسبة لجميع أشكال خرق مدونة قواعد السلوك التي ال تتضمن تحرش جنسي ولكنها تحمل أقصى العقوبات التأديبية نفسها. يتم إجراء المتا

 لصلة.إجمالي جميع األدلة المتاحة، من جميع الموارد ذات ا

 

افي، إن وجد. في حالة اإلقرار بوقوع "ترجيح معايير األدلة" يعني أنه من األكثر ترجيحاً من السلوك المزعوم الواقع. سيقوم متخذ القرار بالتوصية بالقرار المطلوب بشكل إض

على صاحب الشكوى وآخرون إذا كان ذلك مناسباً. قد تتضمن خطوات لمنع إعادة حدوث التحرش مع تصحيح التاثير وما يحمله من تمييز  LPSتحرش جنسي، سوف تتخذ 

 مثل تلك المعالجات إجراءات داعمة.

 

 يجب أن يتم إصدار القرار التحريري لكال الطرفين فوراً ويجب أن يتضمن:

 تعريف لإلدعاءات التي يحتمل أن تتضمن تحرش جنسي؛ 

 حتى إتخاذ القرار، بما يشمل أي إخطارات إلى األطراف، أي مقابالت شخصية مع األطراف  وصف للخطوات اإلجرائية المتخذة منذ استالم الشكوى الرسمية

 والشهود، زيارات للموقع، طرق مستخدمة لجمع أدلة أخرى، إلى آخره؛

 العثور على الحقائق الداعمة للقرار؛ 

 استنتاجات بخصوص تطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمتلقي على الحقائق؛ 

 ه، وسواًء ساس منطقي، للنتائج الخاصة بكل إدعاء، بما يشمل قرار بشأن المسئولية واإللتزام، أي إجراءات تأديبية يفرضها المتلقي على المدعى عليبيان، وبأ

 ب الشكوى؛ وكانت المعالجات مخصصة إلعادة أو حفظ فرص وصول متكافئة إلى برنامج أو نشاط تعليمي للمتلقي سيتم توفيرها من قبل المتلقي إلى صاح

  األسس المسموح بها وإجراءاتLPS .)ًلصاحب الشكوى والمدعى عليه للطعن )نسخة، أو إحالة مباشرة، لهذه السياسة سيكون كافيا 

 

 اإلجراء التأديبي، اإلجراء التصحيحي، والتدابير العالجية

 

اط مباشر بصاحب الشكوى. لن في حالة اإلقرار بكون المدعى عليه مسئول في النهاية، سيتم إعالم صاحب الشكوى بأية عقوبات مفروضة على المدعى عليه والتي ترتبط ارتب

بتطبيق  LPSعليه مسئول في النهاية، سوف تقوم  يتم إخطار المدعى عليه بالمعالجات الفردية المطروحة أو المقدمة إلى صاحب الشكوى. في حالة اإلقرار بكون المدعى

صول متكافئة للبرنامج أو النشاط معالجات فعالة للمدعى عليه، صاحب الشكوى واينما كان مناسباً، للشريحة الطالبية بأكملها. سيتم إعداد المعالجات إلعادة أو حفظ فرص و

ية، منع تكرار حدوثها، وتصحيح نتائجها. قد تتضمن المعالجات، ولكن ليس على سبيل الحصر، عقوبات تأديبية التعليمي لصاحب الشكوى، إنهاء التحرش، إزالة البيئة العدائ

ى والمدعى عليه بمشاركة ضد المدعى عليه، قد تصل إلى أن تشمل الفصل و/ أو الطرد، استشارة للمدعى عليه، مرافقة لصاحب الشكوى، التأكد من عدم قيام صاحب الشكو

، إلى آخره. أي LPSطة خارج المناهج الدراسية، توفير خدمات شاملة للضحية، تدريب أو إعادة تدريب لموظفي المدرسة، تغييرات على سياسات و/ أو خدمات حصص أو أنش

 ة.ساري جماعيةإجراء تأديبي سيكون متماشياً مع حقوق المعاملة وفقاً لألصول القانونية بموجب قانون الوالية وأي اتفاقات مفاوضة 
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للصحة أو بشأن استبعاد طالب أو موظف ما من برنامج أو نشاط ما بأسس طارئة بناء ًعلى تهديدات فورية  LPSوعلى النحو الموضح أعاله، ال تقوم تلك اإلجراءات بتقييد 

 التحقيق.السالمة الجسدية للفرد أو منح موظف إجازة مدفوعة األجر أثناء البت في قرار 

 

 عملية الطعن

 

يوماً دراسياً من استالم نتائج اإلجراء  15لشكوى رسمية أو أي إدعاءات فيها، في غضون  LPSتستطيع األطراف الطعن في القرار الصادر نتيجة للتحقيق، أو في رفض 

المتعلق بالمسئولية  الرسمي أو الرفض. لن يكون الشخص المتخذ )األشخاص المتخذين( للقرار هو نفس الشخص متخذ )األشخاص المتخذين( للقرار والذي توصل للقرار

. تستطيع األطراف الطعن على أساس أوجه القصور اإلجرائية؛ التحيز أو تضارب المصالح؛ دليل IX)المحققين(، و/ أو منسق شؤون الباب  واإللتزام أو الرفض، أو المحقق

 مكتشف حديثاً؛ و/ أو سبب وجيه آخر.

 بإخطار الطرف اآلخر كتابياً عندما يتم تقديم الطعن وتنفيذ  LPSسوف تقوم 

 لتدعيم النتيجة أو اإلعتراض عليها.الطرفين. سيحصل كال الطرفين على فرصة متكافئة ومنطقية لتقديم بيان كتابي إجراءات الطعن بشكل متساو لكال 

 

( 30عليه في غضون ثالثون )سيقوم متخذ القرار بعملية الطعن بمراجعة مدى شمولية ودقة التحقيق والنتائج، مع إصدار نتائج تحريرية لكالً من صاحب الشكوى والمدعى 

 وماً دراسياً من الطعن.ي

 

 التدريب
 

، المحققين، متخذي القرار، وأي فرد يقوم بتسهيل عملية تسوية غير رسمية، على تدريب في تعريف التحرش الجنسي، IXمن حصول منسق شؤون الباب  LPSسوف تتأكد 

التظلم بما يشمل جلسات اإلستماع، عمليات الطعن، وعمليات التسوية الغير رسمية، حسب النطاق الخاص بالبرنامج أو النشاط التعليمي للمتلقي، كيفية إجراء تحقيق وعملية 

 اإلقتضاء، وكيفية تقديم الخدمات بنزاهة، بما يشمل تجنب إصدار حكم مسبق على الحقائق الخاصة باألمر، تضارب المصالح، والتحيز.

 

تكنولوجية يتم استخدامها في المقابالت الشخصية وفي األمور الخاصة بأهمية األسئلة واألدلة، بما يشمل من حصول متخذي القرار على تدريب في أي أجهزة  LPSسوف تتأكد 

 متى تكون األسئلة واألدلة المتعلقة باإلستعداد الجنسي أو السلوك الجنسي السابق لصاحب الشكوى غير ذات صلة.

 

 الخاصة بأهمية إعداد تقرير خاص بالتحقيق والذي يلخص األدلة ذات الصلة تلخيصاً عادالً. من حصول المحققين على تدريب في األمور LPSكما يجب أن تتأكد 

 

، المحققين، متخذي القرار، وأي فرد يقوم بتسهيل عملية تسوية غير رسمية، يجب أال تعتمد فقط على الصور النمطية للجنس IXأي مواد تستخدم في تدريب منسق شؤون الباب 

 لتحقيقات النزيهة والفصل العادل في الشكاوى الرسمية للتحرش الجنسي.ويجب أن تشجع على ا

 

 .LPSسوف يتم نشر المواد التدريبية تلك على الموقع اإللكتروني لـ 

 

 السجالت
 

و شكوى رسمية لتحرش جنسي سوف يتم اإلحتفاظ بالسجل لفترة زمنية قدرها سبعة أعوام من أي إجراءات، بما يشمل إجراءات داعمة، والتي تم اتخاذها استجابة لتقرير أ

 والتي استجابتها ال تعد المباالة متعمدة. LPSاألساس الخاص بقرار بتوثيق  LPSوسيقوم موظفو 
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 إحالة المسألة إلى جهة إنفاذ القانون، وكاالت أخرى

 

ونشاط جنائي. سيقوم مشرف المبنى، المنسق، المشرف العام، أو النائب بإحالة المسألة إلى جهة إنفاذ  LPSربما تتضمن بعض السلوكيات المزعومة كالً من خرق لسياسات 

 مع إخطار صاحب الشكوى/ الضحية المزعومة بالحق في رفع شكوى جنائية. LPSالقانون ووكاالت أخرى على النحو المناسب بموجب القانون أو سياسة 

 

 اإلنتقام
 

إلى إدعاءات لتحرش جنسي بحسن نية أو من قد تعاون في تحقيق لشكوى تحت هذه السياسة عمل غير قانوني ولن يُسمح به من  LPSقد قام بلفت انتباه  يعتبر اإلنتقام ضد فرد

على الطالب/ الموظف أن يقوم  . إذا اعتقد طالب/ موظف أنه هو/ هي/ هم قد تعرض لإلنتقام فيما يتعلق بأي إبالغ بحسن نية عن سلوك أو تحرش غير مناسب، فيجبLPSقبل 

و/ أو النائب بالتحقيق في تقارير اإلنتقام،  IXو/ أو مشرف المبنى المدرسي. سيقوم منسق شؤون الباب  IXباإلبالغ عن مثل هذا السلوك على الفور إلى منسق شؤون الباب 

 وحيث يوجد اإلنتقام، اتخاذ إجراء معالج وتأديبي منفصل.

ة من إذا قام فرد آخر باإلعتقاد أنه هو أو هي قد تعرض لتحرش و/ أو إنتقام محظور، فقد يقوم هو أو هي برفع شكوى لوكالة حكومية محلية واحدباإلضافة إلى ما سبق، 

 الوكالتين التاليين أو كالهما. تستغرق كال الوكالتين فترة زمنية قصيرة لتقديم مطالبة.
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 (,Massachusetts Commission Against Discrimination MCADلجنة ماساتشوستس المناهضة للتمييز )

One Ashburton Place, Suite 601 

Boston, MA 02108 

 (617) 994-6000هاتف: 
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